Az építésitevékenységmegkezdésének előzetes bejelentése
a 191/2OO9. (lX, 15. ) Korm. rendelet 4. mettéktete atapján
(tétesítési)
Az építőipari kivitetezési tevékenységrőt szótó jogszabály atapján az építésÜgYihatósági
jogszabátY
SZerint
kötött és az épitésügyi'biÉágmegáltápításának rószletes szabátyairót szótó
ataPján.végzendŐ,
".g"áeivr1"i
engedéty
épitési
,rín,.,ítoít50 mittió forint epítmé]iyértékátmághaiadó vagy integrátt
valamint az építtetői fedezetkezetás hatátya a[á tartozó, iiletve a közbeszerzésekrőt szótó tÖrvénY hatátYa
atá tartozó építésitevékenységekesetén.

1" Építésiengedély adatai
a) engedétyező hatóság neve
b) engedétyező hatóság cime

c) építésiengedéty száma
lR-

ÉTDR iratazonosító

annak hiányában iktatószám
d) építésiengedély jogerőre emelkedése

2. Építtetőadatai
a) neve (elnevezése)
b) címe (irányítószám, tetepütés)

(utca, házszám, emelet, ajtó / Pf.)

3. Építésihelyszin adatai
a) címe (tetepütés)
(utca, házszám)
b) hetyrajzi száma

c) az ingatlan védettségérevonatkozó adatok (műemték, műemtéki terÜlet, régészetitetőhety):

4. Kivitelezés kezdésénektervezett időpontja
(csak az eIső bejelentésnéI)
eV

hó'-nap

eV

hó

nap

hó

nap

5. Vállalkozó kivitelező adatai
tevékenységének kezdete
tevékenységónek vége
a) neve (elnevezése):
b) címe (irányítószám, tetepütés)

(utca, házszám, emelet, ajtó /

Pf .)

c) váttatkozói engedéty száma
vagy cégbirósági bejegyzés száma
d) adóazonosító száma:
e) kivitetezői nyitvántartási száma

6. Felelős műszaki vezető adatai
tevékenységének kezdete

nap

tevékenységének vége

nap

a) neve (elnevezése):
b) címe (irányitószám, tetepütés)

(utca, házszám, emelet, ajtő /
c) névjegyzóki

száma:

Pf ,)

FMV-

7. Építésiműszaki ellenőr adatai
(ha tevékenységétjogszobóly kötelezően előirjo, vagy oz építtető önként megbizza)
hó
tevékenységének kezdete
eV
tevékenységének vége

év

hó

nap
nap

a) neve (elnevezése):
b) címe (irányítószám, település)

(utca, házszám, emelet, ajtó / Pf.)

c) névjegyzékiszáma;

ME-

A közbeszerzésekrőt szótó törvény hatátya a[á tartozó építésimunkák esetén kitöttése kötelező, egyéb
esetben, ha van építésiműszaki elIenőr, az adatszoIgáttatás megadása önkéntes, ha nincs, kérjük a
rovatokat kihúzni.

8. Kivitelezési dokumentáció tervezőjének adatai
tevékenységénekkezdete
tevékenységének vége

eV

hó

nap

év

hó

nap

a) neve (elnevezése):
b) címe (irányitószám, tetepütés)

(utca, házszám, emelet, ajtó /
c) névjegyzékiszáma:

Pf .)

ME_

9. Ha rendelkezésre á1l, a kivitelezési tervdokumentáció tartószerkezeti munkarészének
ellenőrzéséről szóló nyi latkozat
tömegtortózkodósra szolgóIó épitmény,o kotosztróíovédelemrőI és a hozzó kapcsolódó egyes törvények
módosítósóról szóIó 2011. évi CXXV|ll. törvény hatóIya alá tartozo épitmeny, valamint a honvédelmi és
katonai céIúépítményesetén

í 0. Épittetői fedezetkezelő adatai
(ha jogszabóly eIőírjo építtetői fedezetkezeIő közreműködését)

a) neve:
b) címe (irányítószám, telepütés)

(utca, házszám, emelet , ajLó /

Pf .)

11. Az építtető, beruházó, mint adatszolgáltató nyilatkozata

Kelt:

eV

hó

nap

KlTöLTÉsl ÚrmuurÓ
Jeten űrtapot szövegszerkesztő alkalmazásávaI töltse ki! Javasoljuk, hogy a vízszintes vonal kijelölése után
annak helyére irja az adatot (áttjon a vonal elejére, nyomjon "SHIFT + jobbra nyi["-at, s kezdjen el
gépetni). A kitöttött űrtapot mentse et PDF/A formátumban, majd azt csatolja az ÉtOR-ben benyújtott
kérelemhez.

